
Vážení rodiče, sportovní přátelé, 

Vzhledem k tomu, že Váš syn (dcera) jsou nebo budou aktivními členy Českokrumlovského plaveckého klubu 

(ČKPK) zasílám Vám základní informace o činnosti klubu. 

 ČKPK má čtyři základní plavecké skupiny: 

Sportovní – výkonnostní  příprava (6- 16 let), předpokládá se účast na závodech 

Kondiční plavecká příprava (10-16) – zdokonalování plaveckých způsobů, kondiční plavání 

Přípravka – začínající plavci, výuka plaveckých způsobů (6 -10let) 

Kondiční plavání dospělých - zdokonalování a nácvik plaveckých způsobů se zaměřením na kondiční přípravu 

 Tři skupiny mládeže plavou společně a to v úterý a ve čtvrtek od 16.00hod. Výkonnostní plavci mají ještě 

samostatný trénink v pondělí od 16.00 hod. Dospělí trénují pondělí 17.30-19.00 hod. 

Českokrumlovský plavecký klub je registrovaný sportovní oddíl a je členem Českého svazu plaveckých sportů, kde 

jsou závodníci registrováni. Ze stanov ČKPK vyplývají pro členy jednak práva, ale i povinnosti. Člen klubu má právo 

na pravidelnou a pod vedením vyškolených trenérů a cvičitelů odbornou sportovní přípravu, do níž je zahrnuta 

technická, fyzická, psychická a taktická příprava. Současně má právo se účastnit dalších aktivit klubu jako jsou 

plavecká soustředění a letní campy. 

K základním povinnostem člena klubu patří placení klubových příspěvků, pravidelná aktivní účast na trénincích, 

pro všechny členy klubu účast na veřejných klubových závodech (Krumlovský Čertík a Krumlovský Kapřík prosinec, 

červen)jež jsou současně prezentací práce klubu a společenskou událostí pro všechny členy klubu, veřejnosti a 

rodičů. 

Závodníci zařazení do výkonností přípravy (registrovaní v ČSPS) by měli reprezentovat ČKPK a město Č. Krumlov na 

Oblastním přeboru plavání JK (květen a listopad - viz.termínová listina), případně se nominovat na mistrovství ČR.  

Všichni členové klubu by měli odevzdat vyplněný dotazník GDPR a děti zařazené do přípravy na závody zdravotní 

prohlídku svého dětského lékaře, účastníci MČR prohlídku sportovního lékaře. 

Klubový příspěvek ČKPK na druhé pololetí škol.r 2019 laskavě zašlete do 7.10.2019 na č.ú. RB České 

Budějovice 74744213/5500 variabilní symbol  300219 a to takto: 

plavecká skupina I. plavou 1x týdně  3 000,- Kč 

plavecká skupina II. plavou 2x týdně   3 500,- Kč 

plavecká skupina III. plavou 3x týdně 3 900,- Kč 

Děti předloží potvrzení o zaplacení trenérovi Dr. Skřičilovi . Pří převodu vždy zadejte do informace pro 

příjemce jméno plavce i pokud příkaz provádí za Vás organizace.  

 

Informace o činnosti ČKPK, výsledky, termínová listina závodů, soustředění a letní 

campy jsou na www.ckpk-plavani.cz   

 
Za Vaší přízeň a společný zájem o rozvoj ČKPK děkuje tým trenérů ČKPK Alice Vesperová, Helena 

Šindelířová, Jakub Průcha a František Skřičil 

Za ČKPK  Dr. Skřičil František       předseda ČKPK     f.skricil@seznam.cz,  Tf.:  722142149 

 

http://www.ckpk-plavani.cz/

